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NOLIKUMS 

2021.gada Ghetto Games festivāla sacensībām freestyle BMX. 

 

1. Mērķis un uzdevumi: 

 Popularizēt BMX freestyle disciplīnu Latvijā; 

 Motivēt jauniešus nodarboties ar BMX freestyle sportu; 

 Noskaidrot Ghetto Games festivāla labākos BMX freestyle braucējus no Baltijas valstīm. 

2. Laiks un vieta: 

23.07.2021. Olimpiskā centra “Ventspils” vasaras skeitparkā, Sporta ielā 5. Sacensību sākums 

plkst. 16:00. 

24.07.2021. Olimpiskā centra “Ventspils” vasaras skeitparkā, Sporta ielā 5. Sacensību sākums 

plkst. 16:00.  

3. Dalībnieki: 

Sacensības pulcēs dalībniekus no Latvijas un citām Baltijas valstīm. Skatītājiem ieeja pasākumā 

ir bezmaksas, ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākums. 

23.07.2021. Amatieru grupas sacensības, kurās piedalās jebkurš BMX freestyle braucējs, sākot 

no 7 gadu vecuma. 

24.07.2021. Profesionāļu grupas sacensības, kurās piedalās uzaicināti BMX freestyle brucēji no 

Baltijas valstīm un pirmo trīs vietu ieguvēji no amatieru grupas sacensībām (23.07.2021.).  

Sacensību dalībniekiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem: nepieciešama vecāku/ aizbildņa 

parakstīta informēta piekrišana par dalību sacensībās; treniņbraucienu un sacensību laikā jālieto 

galvas aizsargķivere. 

4. Sacensību norise:   

Notikums 
Amatieru grupas sacensības 

(23.07.2021.) 

Profesionāļu grupas sacensības 

(24.07.2021.) 

Sacensību dalībnieku reģistrācija 11:00 – 13:00 11:00 – 13:00 

Treniņbraucieni 15:30 – 16:00 15:30 – 16:00 

Kvalifikācijas braucieni 16:00 – 17:30 16:00 – 17:30 

Fināla braucieni  17:30 – 19:00 

Apbalvošana 18:00 19:30 

 

Dalībnieki tiek sadalīti grupās pa četri. Grupas paziņo sacensību komentētājs sacensību sākumā. 

Amatieru grupas sacensībās, katram dalībniekiem ir paredzēti 2 braucieni, katra brauciena 

ilgums ir 40 sekundes. 2. brauciena beigās, katram dalībniekam ir 3 mēģinājumi parādīt labāko 

triku, lai uzlabotu iegūto rezultātu.  

Profesionāļu grupas sacensībās, katram dalībniekiem ir paredzēti 2 braucieni, katra brauciena 

ilgums ir 45 sekundes. Lai kvalificētos fināla sacensībām, tiks ņemts vērā labākais no diviem 

braucieniem.  
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Sacensību fināla piedalās 9 profesionālas grupas un 3 amatieru grupas dalībnieki, kuri ieguvuši 

augstāko punktu skaitu. Katram dalībniekiem ir paredzēti 2 braucieni, katra brauciena ilgums 

ir 60 sekundes. Kopvērtējumā tiek ņemts vērā tikai labākais dalībnieka brauciens. 2. brauciena 

beigās, katram dalībniekam ir 3 mēģinājumi parādīt labāko triku, tā saņemot papildpunktus 

kopvērtējumam. 

Pie sacensībām netiek pielaisti dalībnieki, kas ir alkohola un citu psihotropo vielu reibumā. Un 

tiks diskvalificēti tie dalībnieki, kuri alkoholu vai citas psihotropās vielas lietos sacensību laikā. 

5. Vērtēšanas kritēriji:  

Dalībnieku sniegumu sacensībās vērtē 3 pieredzējuši tiesneši. Dalībnieku sniegums tiek vērtēts 

pēc vairākiem kritērijiem (stils, ātrums, skeitparka izmantošana, precizitāte, triku sarežģītība 

utml.). 

6. Apbalvošana:  

Sacensību dalībnieku apbalvošanas ceremonija norisināsies pēc sacensību finālu braucieniem 

un punktu skaitīšanas, tiesnešu apspriešanās. 

Amatieru grupas sacensībās 1., 2., 3. vietai medaļas, balvas no sacensību sponsoriem “Par 

BMX”, “Vans” veikala tirdzniecības un izklaides centrā “Alfa”.  

Profesionāļu grupas sacensībās 1. vieta medaļa, naudas balva 200,00 eiro no veikala “Par 

BMX” un balvas no sacensības sponsoriem; 

2. vieta medaļa, naudas balva 100,00 eiro no veikala “Par BMX” un balvas no sacensību 

sponsoriem;  

3. vieta medaļa, naudas balva 50,00 eiro no veikala “Par BMX” un balvas no sacensību 

sponsoriem. 

 

7. Izdevumi: 

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz biedrība “Streetbasket”. Izdevumus par 

dalībnieku balvām sedz SIA ‘’PARBMX’’ un “Vans ALFA”. Ar lokāciju nodrošina 

Olimpiskais centrs “Ventspils”.  

8. Vispārīgie noteikumi:  

Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu. Katrs 

dalībnieks, reģistrējoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības 

atbilstību sacensībām, savukārt nepilngadīgiem dalībniekiem vecāks vai aizbildnis, aizpildot 

apliecinājumu sacensību dienā.  

Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto 

fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.  

Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. 

Sacensību dalībnieki, sacensību laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību 

dalībniekus un to rezultātus. 

Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sacensību norises vietā, naudas sods 5 000 EUR.  

Dalībnieku ievērībai: tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, 

kuri nav minēti sacensību nolikumā. 
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9. Nosacījumi: 

Sacensību dalībniekiem reģistrējoties sacensībām ir jāuzrāda personas apliecinošu dokuments, 

vecāku/aizbildņa parakstīta informētā piekrišana par personas dalību sacensībās, kura ir jaunāka 

par 18 gadiem, un kontaktpersonas telefona numurs.  

Personas datu aizsardzība: piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu 

apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai 

ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, telefona numuru, e-pastu 

un izvēlēto grupu (amatieri, profesionāļi). Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā. Publiski 

redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dalībnieka grupa. 

Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas 

personas datos.  

Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un 

videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai 

publicēšanai pasākuma lapā, Latvijas medijos un sociālajos portālos.  

Sacensību organizatori:  

Sacensības organizē: Biedrība “Streetbasket”. 

BMX freestyle sacensību organizators Ernests Šulcs mob. tel. 27782681, e-pasts: 

ernests.sulcs@gmail.com. 


